
      

   

   

                         Assembleia Municipal de Almada 

 

 

 
Requerimento: ao abrigo das disposições legais e regimentais, vem desta forma, o 
Deputado Municipal do CDS-Partido Popular, António Pedro Maco, apresentar 
Requerimento à Câmara Municipal de Almada   
 
 
Assunto: Cumprimento das regras e normas de segurança em vigor na restauração 
situada no Ginjal 
  
 

A zona do Ginjal e Olho de Boi no litoral riberinho do concelho de Almada são, por natureza, 

locais preveligiados e de excelência que potenciam não só o contacto com o rio e com o 

restante meio ambiente natural de que faz parte toda a paisagem envolvente, mas também, 

um conjunto de oportunidades para a existência de outros pontos de interesse que 

complementem o espaço, tal como actividades de lazer, actividades culturais e desportivas, ou 

ainda a possibilidade de partilhar essas actividades com apoios relacionados com as áreas da 

restauração. 

Não obstante ser do conhecimento público que a mesma zona é uma zona que necessita 

urgentemente de uma intervenção profunda relacionada com a requalificação do mesmo 

espaço para a construção e criação de novas centralidades viradas para o rio, as questões 

imediatas de segurança e bem-estar daquilo que existe no momento, devem ser tidas em 

conta e salvaguardadas para que possa estar a salvo a integridade fisica de quem frequenta, 

visita e trabalha no Ginjal, como também precavendo alguma ocorrência negativa com os bens 

materiais ou ainda ocorrências resultantes da degradação do espaço natural envolvente.  

Uma vez que existem alguns estabelecimentos comerciais na respectiva zona, em concreto 

restauração, é fundamental que toda a legislação e normas nomeadamente em questões de 

segurança estejam devidamente a ser cumpridas para salvaguarda da integridade fisica de 

pessoas e bens nos referidos locais.  

Encontrando-se essa restauração em zonas próximas da margem do rio, aumenta, por esse 

facto, não só o grau de risco e mesmo de perigosidade, como aumenta em simultâneo, a 

necessidade de cuidados redobrados em termos de segurança e da aplicação exaustiva do 

cumprimento da legislação que proteja a integridade fisica dos cidadãos. 



Assim, e no presente, é usual encontrarem-se esplanadas encostadas no limite do cais tal 

como no limite dos pontões, numa manifesta e alegada, mas impirica, falta de segurança, para 

quem faz uso e trabalha nos estabelecimentos de restauração no respectivo local.  

O Desenvolvimento do local e de toda a zona ribeirinha de Cacilhas até à Arealva é uma zona 

que carece de uma transformação profunda devendo ser alvo das prioridades dos poderes de 

decisão locais e nacionais, com o objectivo de criar no espaço condições para a implementação 

de oportunidades de negócios, de comércio, zonas de lazer, espaços de cultura e até espaços 

habitacionais. Contudo, é fundamental zelar-se pelas condições de segurança devido não só às 

especificidades do local junto ao rio e debaixo de uma encosta, mas, também, devido à grande 

afluência de pessoas que procuram retirar partido do espaço preveligiado.  

Perante estes factos, reconhece-se a importância que o desenvolvimento acarreta para a zona 

ribeirinha de Almada, como para todos os concelhos vizinhos, com destaque para o concelho 

da outra margem do rio, Lisboa.   

A segurança de pessoas e bens deve acompanhar esse desenvolvimento, razão pela qual, é 

fundamental que todas as regras de segurança sejam cumpridas numa lógica de jamais colocar 

à frente os interesses do desenvolvimento em detrimento da segurança das pessoas e dos seus 

bens, quando considerado que efectivamente são colocados em causa ou em risco. 

 
Assim, tendo em conta os considerandos atrás mencionados, o Deputado Municipal do CDS-
PP, António Pedro Maco, ao abrigo das disposições legais e regimentais da Assembleia 
Municipal de Almada endereçar à Câmara Municipal de Almada as seguintes questões: 
 

 
1 -  Cumpre ou não, a restauração situada na zona do Ginjal a legislação em vigor, capaz de 
zelar pelas normas de segurança e salvaguardar a integridade fisica das pessoas tal como os 
seus bens? 
 
 
2 -  Em caso de não estarem a ser cumpridas as normas de segurança exigidas pela legislação 
em vigor, que medidas a Câmara Municipal de Almada pensa em tomar para que as mesmas 
sejam efectivamente cumpridas? 
 
 
3 –  Entende ou não, a Câmara Municipal de Almada, que o incuprimento respeitantante às 

normas de segurança, quando não respeitadas ou mesmo inexistentes, podem colocar em 

perigo a integridade fisica dos cidadãos em territórios como os do Ginjal e Olho de Boi, 

caracterizados por abandono, falta de manutenção, espaços degradados e sem sinalização? 

 

O Deputado Municipal do CDS-PP  

António Pedro Maco  

Almada, 03 de Dezembro de 2018 


